
ALGEMEEN REGLEMENT
Art. 1 - IDENTIFICATIE 
Bij aankomst op de camping moet elke gast een identiteitsbewijs van elke
persoon in de groep voorleggen voor de bij wet verplichte registratie. Ze
krijgen ook een identificatiearmband die ze moeten dragen tijdens het
hele verblijf in de faciliteiten en een kaart die altijd op de
achteruitkijkspiegel van de auto moet worden geplaatst 
 
Art. 2 - UREN VAN STILTE
Kampeerders moeten de uren van stilte respecteren van 23.00 tot 07.00
uur. Tijdens deze uren is het geenszins mogelijk om met motorvoertuigen
op de camping te rijden. Ook buiten deze uren moeten de gasten zich
gedragen op een manier die consistent is met een rustig even en een
vreedzaam samenleven. 
 
Art.3 - AUTO'S
Auto's moeten de snelheidslimiet van 5 km/u op de camping respecteren.
Bovendien moeten ze ook altijd worden geparkeerd op de staanplaats die
door de klant wordt gebruikt of in de speciaal gemarkeerde ruimtes in de
buurt van hun accommodatie
 
Art.4 - ZWEMBADEN
Het gebruik van de zwembaden is gereserveerd
voor de gasten van de camping, met inachtneming van de voorschriften
die bij de ingang van het zwembad zijn aangegeven.
 
Art.5 - BEZOEKERS
Bezoekers worden pas toegelaten na registratie
en identificatie door middel van een identiteitsbewijs. Het bezoek is gratis
voor één uur, waarna de tariefprijs wordt toegepast. In het hoogseizoen
mogen buitenstaanders alleen een bezoek brengen aan familieleden of
verwanten die op de camping verblijven.



Art.6 - HONDEN EN DIEREN
Hondeneigenaren zijn verplicht het
desbetreffende reglement te ondertekenen en na te leven dat te vinden is
in de sectie "Hondenreglement". Andere soorten dieren zijn niet
toegestaan.
Verder herinneren we u eraan dat geen enkel dier kan worden toegelaten
zonder de verplichte gezondheidsdocumentatie.
 
 
Art. 7 - MINDERJARIGEN
Volwassenen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarigen
die zij begeleiden. Minderjarigen moeten worden begeleid door een
volwassene in het zwembad en in het meer, in de toiletten en tijdens
vrijetijdsactiviteiten. Deze neemt de verantwoordelijkheid hiervoor op
zich. De aansprakelijke gast verbindt zich er ook toe om eventuele schade
te
vergoeden die door minderjarigen aan de faciliteiten of derden op de
camping wordt toegebracht.
 
Art. 8 - GEDRAGSREGELS
Iedereen is verplicht om zich op de camping en in de ingerichte ruimtes op
een fatsoenlijke en respectvolle manier te gedragen, evenals de orde en
netheid in acht te nemen. Bovendien moeten de faciliteiten, installaties,
meubels, bomen en planten worden gerespecteerd. De toiletten moeten
worden achtergelaten in de staat waarin u ze graag zou willen vinden.
 
Art. 9 - GESCHEIDEN AFVALINZAMELING
Het is verplicht om het afval te sorteren volgens de regels die op elk
ecologisch eiland gelden.
 
Art.10 -  BESMETTELIJKE ZIEKTEN
Elke gast is verplicht om alle besmettelijke ziekten die hij/zij heeft te
melden. Het management behoudt zich het recht voor om de gasten te
verwijderen die als schadelijk voor de gezondheid van andere
gasten worden beschouwd 
 
Art. 11 - SCHADE VEROORZAAKT DOOR OVERMACHT
Het management aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade
veroorzaakt door slecht weer of overmacht.  Het is ook niet aansprakelijk
voor ongevallen of accidenteel letsel of letsel veroorzaakt door andere
kampeerders, noch voor verloren of gestolen voorwerpen.



Art.12 - OPEN VUUR EN BBQ
Het is ten strengste verboden open vuren te maken. Het gebruik van een
BBQ - met gas of houtskool - is toegestaan met inachtneming van alle
voorzorgsmaatregelen voor de openbare veiligheid
 
Art. 13 - ALGEMENE VERBODEN
Het is ten strengste verboden om met elektrische systemen te knoeien,
vuurwapens van welke aard dan ook of andere potentieel gevaarlijke
voorwerpen de camping binnen te brengen.
 
Art.12 - REGISTRATIE
De wettelijke registratie in de faciliteiten impliceert de volledige
acceptatie van dit regelement, van de privacyverklaring
en van de regeling voor het gebruik van videocontrolesystemen. Elk
reglement wordt weergegeven in de daarvoor bestemde ruimtes en kan
op elk moment worden aangevraagd bij onze receptie.
 
Art 13 - NIET-NALEVING VAN HET REGLEMENT
Het niet naleven van bovenstaande regels zal leiden tot verwijdering van
de camping. 


